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A·;:;~;;;~~ ... 1 Derince İskelesinde Bir İnfilak. 

ltnnıünü kutluhma ya-~ Atılmış bir cigara küc-iikve eskib;;-fişenk bo-
1l1lır na teşP.kküıü. i mbayı patlat it .• Ateş depoya geçti. 
•tan~ 1 '>7 ) • 

:~~k ;;~.~ ~"~Ü""" i Demiryo1una düşen bom~anın p~tlaması ıhtim•line ~arşı trenin ~areketi geri 
~~Qn :A~utı~:~";~;~~uk!~~ i ~lfa~IMI. İRS8RC3 zayiat uo~(Ur. 

' ıne . • J 
h•ı 1 ~O'lı.lı:ırilen kutlnmo : İzmir. 27 (A A. i 26- ple tuluşnıı.ısı \'(' dPpoya si rok lıofıfçe yaralorımışlur-
1~tı 81' rıo te r.kki rlerini : 7 :35 giıııu ~l'nt 4 Jo dorin rnvet etmı netire i olmu"' 

"' 
tur lzmit ve KaJiköy itf.ıı· 

yı>kri yet ~t.ırPk tehlikenin 

mnni oloe .k 

' !bey . • '" e ıınadolu HJ ın ı : <'<' iskelesi .ılarıındu Lir irıf-
Ç lbtır "dılmj tir. : ılfik olmu tur Hı mi teblığe 

B'a''•y••,••n•• •d••,• r•f •ı•k••: göre hu infı'Ak l Jr.ndo bul 
un-ın ku~·ük ve oski bir fiış 

ı. ı tedbirler alınmıştır Niifusçn en .. ve ombo deposunun 
!ıir hir zayıht yoktur. Bir it(a 

1 , depo civıırındnkj kuru otlurın 
11\ll llmı'rden ayrıldı 1 ı iyP neferi ile altı ııskc-r .vn . yo cu nrın atı ığı ı·ıgorudun 

olduğu zonııedıleıf hır sebe nµ-ın !löndürmı· esnnsındu 

clır. O c.vrırdon gf'çrn 

demiryolu üzerine dü~en bir 

ika~· bomh..ının patlnmnsı jh_ 
timali dolevıı;İle trenl(•rin 

"' 
hat temizlenin<'Pyı' kodar 

o nl'ntakadon g çişi durdu

rulmuştur. 

llot yarın arılucuktır. 

----~--

1 
1) 

ı... tt \ il ııı \ 1 ı. l ,, ı- ) 1 

, ... ır 7 (O . 
' •a · '- z 1) 1 z m i. 
~ ll:ı~ n konuğu ı~.ıyın lır-
11

11 
llrıı Ali (}l-'lınkay ı ıliın 

~-- 1 ·rnıry > l lr.ııı t~f.i P 
lftır n . ı l . 
1 b nııryo unun >U-

t tırıll ·lr.r'ni en 111. ık yP-
'lt ~ kııd ır ~ •z p gorcee-

11 , 11Y ndırlık Bakanımız 
llb 1 

11,~ •1 1 ıat 6,15 de Al 
~~t'111 .•sta iyoıııındu tefti~ 

lflk ı; n lı ız,rlnnmı vt• 
~ı ~ l~rııı ızlu stıslenmiş 
ttılırı bır rnotörlc• İzmirden 

1 tır. 

,~danada
~1·~~ ürünü kilosu 

~ 1, lıı aya salıldı. 
I~ rıu, 25 (AA) Yılın 
~ r• •rıuk . 
1 t'ay uruniı bugiın 

tt k~ ''etır ı'.ıııj~ ve bu 
11~5 ° M._r pıırnıığıı ki· 
'-tıt lır .. h .. l'nl j, 1 • toren-

t il) ~ 

ltııııh lr, P.ııııuk lul1 

''ait ~Yuk. bir k .:)Olı ~eh· 
t 1\ z 1 'l 

'-•ttir · 1Y kurnnıunn ve 

br1 • 

tı d 101 7.ılt·ki ha, ı· l.k i ·
llrıııou 

t ~t un ve düzgün 
t 

0gre l ı 'I ın ıı yurumckte-
rvı~re.nıizd ki butün il. 

erı 'd ~~ l · ınnl.I r n yüz 

>. ~«>ıorı'.tur.n~ . uymuştur 
~ 'i . l<'ldırlı. o~moni 

t L ~I n 'I 'il •ıtıı <'cı erının büyük 

'
-ı ~ d ı yuz.ie on vrr-

lltıuı . llt etmı lerJir. 

~ ~~a~ıcılaıın yardımı 
1 ltıg li k 
' as 1 1 ın)ğ- nylıklorı 
il "eli ~oy, bul ın i 3 y.ır-

~,J~lll r, h·ıs'cı hnk •. , 
~.' '-ıthhelı;rırı ll\•I kl.ırınJan 
"t tif • 

~'-'u . . P lorlerse hrıva 
l ıcın · 1 . 
"c·~ \111. •' ıkı keı> 

rıı ilgıt1lPr11 hildir 

M.Eden İstanbul 
Canevrede itidal göstumek. Üniversite ger.çlMi izm:rde 

için talimat al~ı. Tü k dıli ~ülteni 
Ho no, 27 \A.A.) İt ıl 

yıı htı l ıımetj ulu lnr sos ye 
lesini bıruknınJ ın ılcığu Af 
r ı kasın J n ke rı ıl isi rı e hare ket 
özıı;iirlü~ü vdrilnıt·k sureti\c 
k ıbule dc•ğf'r bir kotarma 
yolu lıulur.ııııısı ıııumkün ol· 
duğunu s:ınınoktnılır 

Hukum .. t \ <J\eıtıl ri, J ır on
yo tı ror.nılun ~:ıntle y. pılıın 
harekt tlt rl· kur~ı tlohn az 
şi lılt- lı r prolP~to ı dildif(ni 
kııydetme ktcdirler. İngıl z 
kahın• sınin lluhe~istona si 
lalı i h rn<·o tı ı~· ın miı !-in t.ıdc 
vıırm.,ktcn ı·ekindığı ılakı · 

kudanberi ltalyiln koıııoyu 

1 ng-iltcroye kar~ı ıtılıa mu 
sııit bulunmııktodır. 

M Etlen Cenevrede (İt 1-
ya) göstermek hu undn tn
lımat ..ılmıştır. 

ccf<urumun ~· hroıokla ol
du~u · Ttirkdıli tnileninin 
11 ınci suyısı çıkuı ştır. Bü
ltenin ikinci abone y hnın 
hrışlung ı•ı olıın hu sayıdu 
genel ın r kn kurulu üye
lerınJen Ahmet CevoJ Em 
renin Hind - A vrup 1 diller ile 
1 iukıJ lını lt r"' 1 ı~tırmu yo 
lunJ ı ıkın<'i Turkd lı kurul. 
tayın in bÖJlt.-diği h·z vnrdır. 

(1'iırkJilı) nin on ıkincı 

:sayısı da basılınoklt dır. Ulu 
r.inderımiz n iki büyük söy· 
ıe,·;yıf! sü~len<.ın bu soy•do 
kılavuz \'Ol•'imolnrı ve son 
takı- anketi üzeı inu yozılur 

\'[ r•lır. İkin<'i Tıirkdılı ku 
rultoyındn söylenen tezler
den bır knçı du orotlu yer 
bulm ıktaJır. Puk yokındu 

( Dıwomı ikinci sayfadıı) 

Venizelosgeneloy için 
tavsiyeye başladı. 

- --.....- -------
Cumuriyetçı çevenleri~e Venizelos gi~imi ~üşünüror? 

Atintı, 26 (A A) Jlük t1 

mut ~·evonl rı gl ııtloy ta

ri lıi hullkında ı.dinn ,nrhıyı 

\1 Koıios tar .. f' n·lnn Krolın 
du ·ır.celt ri lı llktnd3 \'Ni· 

lel'ek izoh1.1ttnrı sonr:ı bir 
k ırrır alırıı.h.h·<·eğ"ı fık rinde 
dirlor. 

Gcııeloy ırnyluvltır kurt.:! 
unun gb15lı•r.I'ği tnrılıtc )'U 
pıld ğı tokdırde.. lıu~ (ımet 

bu lıusustnkı şoıtlurın tc>s
bıti için rıyrı p utilı rılo u 
yu nıoğn c·:ılışocokt r Uent 1 
oy sonı oy3 bırnkıl rşo hlı 

ktimt:l lal k kornrrnı nrme.k 
~el§.hiyotinj haiz olı..n soy 
1 \\'lor kurulunu toplontı~·n 

ç lğ'ırucaktır. 

Atinuilrn :"'\ s gcJz lesine 
gôrP, Ven ıulos bugı.inün 

bulanık Juru•nu içinde şimi· 

ki hukum t tornfınılun yapı· 

lon rr~·iarn n ulusul el ılı j:te 
h.•rı·uman lJ mıyul':ığı fıltrırı 

dedır \ flnızelos, nifd ı tem-

1 

sıl ı:ıistL·ıııile nıecli:oi mıi ... ss 
eson kin \lurhol c:ı çim yo· 

I pılınas•nı tavsiye etmektedir 
. M. ı;aldnris ~eneloy ıste l mekt~ ısrar • ılnaı:ı. bir ulu 

'

. sol bırlılı: hukı.ım<·tınin ku 
rulması Vf\ uıort ihtilAlindf' 

İtalya 
-

Habf ş anlaşmazhğı 
Parıs. L.7 (AA) •w La\·,) 

dün İnp;ilız elçisile Babl'~ 
meselesini ~oıu~miış. Hohf'Ş 
imparotoru Pnrıs Sünırı ga. 
zetesinin aytnrırın ulus 
lar soflyet<·sinin knrorı. 

nn gı.ivcn hulundu~unu 

ve ltalyadı:ın yana toprnkcn 
ve ekonomik hiçbir imtiyaz 
vermenin ırıiımkiıo olm:ıdı 

ğmı .söyl.ımiştir. Loııdrudu 

lt11lyn il ıoeşist n arasında 
bir uzlaşmu tarz üzer nde 
uul:ışmayo vorılmozsn u us\· 
ar sosyetesi konsoy'ııin iht· 
iltHın heyeti umumiyesi ha 
kkınJ ı karar vcrt'<'Pği Röy-
lenmcktı•rlir. I 
Ha~eş:stan Kızıl~aç mu

~ nehsine gir~İ· 
CerH•,·re. 26 (A.A) lla 

b~ istanın P.ıris orta <'lçİı;İ 

meml~ketirıin 27 7 929 tııri

h·n.le Cı>nevreı.le yapılmış 

\'e lı ı rpt ı ya o lo nn r.lıı ro ha 
stalara bnkılmosı hak kınJo 
olon or::ııulusol mukaveleye 
girtliğıni lsvı\·ro federal ko
n-.r• vİncl bildirilın i~tir. 

alfilrnd:ır olonl.ır ı~·ırı genel 
ar ılrlrı t>dılmeai lfizıınJrr 

Atinuık:ı Nes 1'..ızetesi. 

t·ıımur<·u ~·ı.ıvonlorirı Verıiz••

los g.bi duşündüklerıni ıln 

w etmekteJir. 

Tııtimeri 14 7 935 lurıbli 

~ayıı::ında y. z yor: 

l Mak;;iınos hakk nda: 
Diplomasi koyncı~malurının 

buloş ığ bir aııılt1 dış Lnkıın 
lığıııu ~1uk~imo::;un g tirilme· 
sı {'Ok isabet olmuştıır. 

B ~ukaimoa, Balknn dot-t
luğuııun temellerı kurulur 
ken işin hoşındo bulunmuş 

vf' komşu devlı•tlerin dı iş 

lerını idare edonlı rle olıbop 
olmu olduğundan yurdumuz
la hu memleketler nrasındtL 
ki meselclArin hcJllini kol av 
in tırnlıileeek bir mevk id~
dır. 

:\1 ıksiınosun dı~ baknnlığı 
na getırilmı:ısİ, dış sıyasıırnı· 

zın sabit kold ğını ve Balkan 
(Oe vttm ı üçtinl'ii sayfada ) 1 

Hava tehlikesini bılenler. 

Vurdun her tara·fında 
büyük bir çalışma var. 

•. 

Bir ~öy 1000 lna yülın~~Ocntlerdtn de ~üzde iki 
ahnahilecek. 

Muğln. 25 (A A ) lıin 
buıün ilçelerinde havn t hl. 
ikesıni bilen ye yordıııı,·ı 

üye y ız lmoya de\'rım edıl

mckt •dir. ~ mıliye kudnr il
çelerde Muğll ıl şırd olmak 
üzere 500 üye, 1423 y ırdı
rncı üye yazıl ıııştır \'orit ve 

iıyc pnrosı ohıruk da Boılr

u rn IOOO, M ırmoriı:ı 700. \tj. 

lfi 11 bin. O ıtça 500, Fet
hiye 9500 Köyc.,ğız 700 li 
rn olarak: verrneğrı söz kes-, 
mişlerdir. 

Mıığla , 25 (A A.) Dün 
hava kurumundıın seçmP. Lir 
knrul Ah kö,üne g;ılım;k 

h ıllı:ı hava t. hlıknino karşı 
olanacak teJhirleri anlat rıışl
ardır. Bu'lu gören ha:k ok-

·sovyet 

ın ıık u kurulun bulunduğu 

yt re gelArek t ... hı.k .. yi bilen 
ve y..ırdımcı üye yaz lmışlar
Jır Verit ve üye pıralarının 
tutarı h n lirayı geçmiştir 

Adono, ~5 (AA) - .-h
rimizıleki havacılık işleri du-
rmndun ve düzgün pir pro 
gnmlil yiırlimektedjr. Çevr-

em 'z le ki '.>ütün ilçe çiftçile
ri, Adanalılnrıtı yüzde Ü(' 

kar ırına uymuşlar ,.e Koz 
an. N ıdırlı, Ü:Smoniye pirin· 
ççilerinin büyük bir kısmı 
do yüzdt• lO varme~i kobul 
et'!lişlerdir. . 

lzrnir. 27 cA A.ı-·- lzmirde 
F libeli ~üleyman oğulları 
Turk ffo,·a kurumunu be 
hin lira vem iştir. 

Kaçakcıhk 
Halk hmserinin şöleni 

1
on allı kişi ile on altı b:nek 

Moskova. 21 (:\ A > Ho. hayvan yaka1andt 
vyet dış te<"im halk komı- Anknru, 27 ( -\,A ) (;Jeçen 
seri Ekonomi Bakan mız C.:e- hır lıı.frn içinde gümrük 
itli B.ıyar için bir nyrıl.k muhafoz' oqııitü bjr ölü 
öleni vermi tir. bir yaralı 16 kaçakçı 

--~fuc=== __, 940 kilo gümruk va inhisar 
kııc ğ 6240 ı;akmok toşı 
19864 defter siğnro kA~ıdt 
270 kflğ'.tln 16 kaçakçı hny-Yergutaym tasıma isi. 

Arıknro, 26 (Öv~I) Yur-
gutoyın taşınma i'lı'ine boş· 

lan lmıştır Ta ·ınmo lıe-- ey· 
liılılen onc:e bitıni~ olaeak 
ve hakyerlerinin :ızuJton çı-

kt ğı ~ünde yorg-ut.ıy du 
Ankarrda ~·alışmağn b:ı ·lı-
yocaktır. 

Türk Dili ile duyğular: 

vonı yak.alanmıştır. 

Güvenlik amt1. 
Ankpro, 27 (A A ) ·- ) r. 

nişehirdeki GüvPnlik Anıtı 
nın Pkı:;'k kalan taraflarının 
yapıleıasıno baş1tınm•ştı. Bir 
iki hafta kinde tamomen 
bitmiş ol ıcaltttr. 

ARKADAŞLIK. 
Yalm: ulan adam, /a'ire. 

kslz ve yelkensi: bir kayıfja. 
bir sandala berızer: JJeni: 
ft>rin ııçsu:, b11caksı:lı[j1111 
görür. Mavi suların gö!jsH 
rıde kayıp gilmemn isteği 
ile yanar, tutuşur içi .. Am 
ma sılrır bırakma:. dalga
lar yol vermez, lwyalarla. 
dalgalar arasuula bnşuna 

yurulur, çırpımr 
}7a'l11ıızlık, bo!i11cudur: So 

Luk cılcilrmaz adtJm ofiluna 
Yulım:llk; uyaklarw /\ös
teğidir: 1'öke:etir. l'alwız

lık; ilen giden yoldan ge
rİ!Ji gösterir 

Evet~ arkadaş. bir kayı · 
ğm k11reyi, bir sandcıl:n ye· 
lkenidir. Vzaklığı, mavi su 
larrn Lislünde. ak köpuklu 
dalgalartn sırlrnda içer, 111· 
kefir .. Her nesne ayrı bir 
renk. ayrı bir biçim ile se 
rpilmlşllr yer ylizüne ... Ar 
kadaş da bu «her nesneye» 
ben:er /Jer biri f><ı~ka boy 

da. buşka renkle olan olg1111 
b(ışaldı ekinler gibi .. 
Arkadaş vardır: ispirto 

kokulu bir masamn ömin
derı el 11:altr si=e .. 
Arkadaş vardır: Renkli 

kağıtlarrn papazw. kı:ın 

ve bilmem 11e kupasmw a
rasuıdu arar uö=feritıizl .. 
Arkadaş uurdzr; ·Işık ve

rir d11yg11larwı:a. bulu~ları 
mza . l(aranlı{jw ue kör· 
lttfitln içinden çekip çıkarır 
kaf am:ı . 

** .4.rkadaşrn yarailcıl1ğ111a, 
verimli bir nesne olduğuna 
iıwncun uar Anca/\; ispir 
io kok .. 111 yuvarlak bir ma
samn başında geuleyin. 
ualeni11, papa:m gt;:leri 11e. 
gözleri gtilen arakdaşfo11 
ürperir ve liksirıfrim. 

Kafama ışık, duyguları
ma S!.S vert n arkadaşa ise 
inanır ue bağllnırmı .. 

Cevdet Demiray 



TORKDILI 

Folk lor Notları: il Salkımlar 

Folklorun Ana Yolları Alkış 

Oüokü yunmda folklorun 
ulueal ve sosyal bakımdan 

yüce de~erini 11nlbtmağa ça· 
lıtmıt ve folklorun çalışma 
ana yollarını yazacağama da 
ıöz vermiştim . 

Folklor ha tan ikiye ayrı· 
Jır: 

1 - Derleme 
2 - Tetkik ve inceleme. 

'Birinci bölümde folklorun 
(~alk edebiyJtı) oJ ı nı verd· 
iğimiz edebi kısımı vardır ki 
btınlar (maniler. türküler, 
dJstanlar, ko~ma ve ağıtlaı) 
ile (bilmece, masal, tekerle
me, yakışt rma ve olama) 
tardır. 

Derleme işleri kadrosuz 
yapılabilir . Çüoki derleme 
en son bollun edebi izerler· 
ini, iç yüzünü araştırmadan, 
incelemeden, yani olduğ'u 

gibi olmaktır. Bunda göz 
önündu tutulacak rokta; eğ. 
ızdan çıktığı gibi kayıt et· 
mektir. Okadar ki konuşma 
tekilleri. hc.rfin ıöylenirken 
çıkıır.lığı ıesi kulaktan kaç
ırılmılmalıdır. 

• Eılebi kısımdaki maddele
ri birer birer gözden geçir· 
elim: 
' Mani: eski duvir edebiyat

ının Murabba adını verdiği 
·ekildedir. Vez.oi halk vezni 
oJan hecedir. Çoiluk (7), nz 
oJıırakdo (8) hP.celi olur. 
. Birde yarım maniler var· 

ılır ki bunltıra az rostlı ı nır. 

birer örnek: 
, 7 llecel i mani: 
Bağa vad m bağ için 

ar kopadı m yariçin 
,~nala kız böyütmüş 

Oelikaol la için. 
8 Heceli mani: 
~;v\ ı.ı rinın önü nane 
' neli oldum yana yano 

Benim bi sevdiğim kız va 
Köyün icinde bi tane 
Yarım mani: 
~şmem bsn 
~ovak dibini eşmem ben 
Nazi• yarin üstüne 
Sovuk: sula içmem ben. 

Folklorun edebi k11mın· 

da sınırlamak ön ımli bir 
ijtir. 'fanilerin sınıflanması 
birinci mıuaların baş harC
larana göre ve eJfube sıresi· 
le yapılır. 

Türkü: En uteş1i sevgile
rin. en koyu sızıların. en 
köklü gönül işlerİtJİD mü· 
ıik ıle deyimidir Mani ~ek· 
linde kıtolurı olduğu gibi 
11 , 14 hecelik dört nusralı 
ve tahmin eklinde bdş mısra. 

lı olanları Ja vardır. 
Edebi sanat Lakımından 

~ok noksansız olanları bu. 
lpnmakln beraber, müzik 
ahenk noktasındanda çok tü· 
kel olanllirı vardı r . 
' Birer örnek:· 

Biiyiik harpte KepsQt ka
munbayinin haydutlar tnra
r.n.tan dağa kaldırması üz 
~rine düzülen bir türkfiden 
(mani . eklinde): 

Arpt'lar ekilirken 
Oıhine dökülürken 
M•idür beyi aldılar 
Şefaklar sökülür ken. 
Tahmis teklinde be mısralı: 

« 1 1 HecP» 
ffamama gıderken yol bul~ 

ama<lım 

Mantomu aeac11k dal bulam
adım 

Kenrlime miinasip yor bula 
madım 

YAZAN: 
Q. Balkın Arsıulusal bir ılildir. o 

Ytıııd • m allah yandım, yun-· Avu~·lorın oğızlurı dola dola 
Jırma beni söyledikleri, boydan boyu 

uzanan iri, erkek bir koro 
Yalon söylP.yibde kandırma 

beni şarkısıdır ulkış .. 
Yer yiizünün her bucağın· 

Bir bıı~kası daha : 
Tünelin knptBl kurulu knlıh 

Yap kövünıf Pn bir oğlan hu. 
rulu kal h 

Ali enin boynu burulu kuldı 

gy,·oh H ılil eyvuh saııu ne 
oldu 

\:ukır µ-özlü .\li\;;en kimlere 
ka)dı 

u~stan: Ulus ... \ ben veyasel 
büyük ve önemli olgulurın 
dizik olarak deyimleştirılme
sidir. Hece vezni ile düzül
üb .mıı:;ralurı çokluk 11 he
celi olur. 

Koşma: 0..lho \'Ok sevgi 
ve :göniil i \erinde düzülen 
djz8klerd.r 7. 9, 11 hecPli 
olanlıırl vardır . 

Ynşnyan halk ~.ıjrlerimiz
den baba Salimin koşmaları . 

nd~n aldığını şu ko~mn ne 
kadar güzeld;r: ( 1) 

Ay gibin parlıyan o gül 
yunaklar 

Aklumu başumdun aldı 
sevdüğüm 

o ahu bakı~ln, penbe 
dudaklar 

Hu~umu scvJuyur saldı 
sevdtiğüm. 

' . 
l\arıudu p~rlayi (2) sabah 

Sevgülüm 
yCılduzi 

dünyanın en 
güzel kızı 

Suzuldu koynuma s·.wdn 
hırsızı · 

ı :o~lumu (3) yt>niden çaldı 
se,·düğüm . 

* • 
Altundun tlizilmi~ kumral 

s:ışlarun 

Öldürür in!!onı ı-iyah ka. 
şlarun 

Sinoıne ıtoktuğun (4) o 
gnz yaşlarun 

Tıı k ·ılbig<lhımtı daldl se
ndüğüm. 

ıc:: . 

"'''' indir .'alimi nevar bir 
g••r.e 

<~ülüp oynnyalum gelJe 
gizlice 

Bu kaılıı r emeğüm g tnı. 
me ·un h i\~e 

<iöz'ı..:riın yollarda kaldı 

s•vılüğüm 

Ağıt: Halkın eız sını anla
tıın dizik \'ı.ı yarı dizikler · 
air . BizJe bu lıca iki oğıt 
yeri vardır : 

1 Ölüm. 
2 G lin ata binmezılen 

az ÖCJce. (Gelini ağlatmok 

iı;in) Kasubalorla Ovaköyle. 
rioııı<le ağıtlara rastlanmaz· 
soda, Yörük ve dağ köyle
rinde ~·okluk i~iJilir : Bunun 
adı na köylülerimiz (sndalemn) 
derler Ayrıca ağıtı•ılur v:ır

dıı· Hunlaradn (sadulaıl c.) 
adını verirler. 

O. Balk" 
'l'ÜRKDJJ..!: 
Dünkıi sayımı:dcıkl (/ol · 

klor ve değeri) başlıklı ya . 
zıda O. /Jalkıruı idi İm:.a 
kon ilıası ımutulmuşlur. 

ı - U.ıl.ı<t Sııllmin lıayııl rn ~ıır· 
Jeıı H~mauıi zaılıı Ihsan tıırııfıııılaıı 
teslııt ve hllll( bilgisi uerıı>!1ı ılinı 
ımctinıeni ı,ıırıırlle 1930 ılıı ı ı •• 

rcdllml§tlr 
'2 - Parla.) ı - l'aı·lıı~ ur. 
3 - Oofluruu - gönhlmiı. 
4 Doktufom - dvı.tü~lluı 

da, bilirler bu dili. .Japon 
beğendiğin i , Fransız hoşlan· 

dığın1 hep onunlu anlatır, 
canroğızım. Hiç bir dil bil 
mem ki . ovudor kadar huru 
ktHade konu)inbilsin1l•r. 

Aliı ·, co ·kun. köpiiklü 
duy:'lulor r, nvu~·lıır.rı kaçık
lak sesidir. 

Bir s~vİD\' , bir kıvunr ~ur
kıı:n ~· ı ldı rı r ovuç ların ağz:

odıı .. Ve nvuçlar, bu coşkun 
kıvancı hnyk ırır avutlorı 

Jo!o, doln .. 
Ben. SO\'t>rim alkışlanmoğı . 
A vudarılan. iri. erkek bir 

kav cra, bir annrşi morşı halin 
dP. yükselen ıılkış, sevilrl·ek 

n snedir be cııncoğ zım . 

Alkış.. . Toprak bir tas 
gihi dudak dud ığrı çıldıran 

~eslerle dolar avuçlar . , 
DuyJuklıırımızı, k:ulitt si 

yükırnk duygulorımııı. avu~~· 

larımıın ıloldururak alkışla
rız Kı\'Dn~· ~.rtloğı yırtıl:.ı yır 
tıla avu~~lurından seslenir . 

Alkış, bir ·i e koku halinde: 
sarar ortalığı •. 

I~ vo ağız dolu "'u bir <ıya 
şad!' ıı; benim c• ALl<IŞ» Jed!· 
ğim ... 

Severim. olkışlnnmnğı. 

~~ldjvensiz, \'tpluk avuda· 
rın alkışıdır, Sevdiğım. 

Alkışlanmak kaJor, onılnn 
Jıı ha ~·ok; alkı~lo moğı stn e· 
rım . 

Ssverim ı•r.ıı <·uğ.z,m; yiiz
ıle yüz entell ktüel .ıılanı 

oğlunun sözlerini ulk şlrınıu· 
f!ı ... SEVERiM!! 

M. N. 

•••••••••••••••••••••••••• • • : Küçük haberler: : 
• • •••••••••••••••••••••••••• 

Orman Genal Direktörünün · 
incelemeleri. 

Bu ay kinde Hrükselde 

top!. nuı•ak ormnn<·•lık kon

gresino hiikfimet:mizin rın 

mına katılacak olun 'l'urım 

Bakunlığı Genel Direktörü 
B Fohmi hundı.n faydn

lanuruk int•ı · lemelorde bu
lunmaktadır . f>öodiinktcn so-
ora orman('ılığ mız için 
sonu~lar verecek yPnj 

birler olınocaktır . 

ıyı 

ted-

Köy okuUarın~an ~eğişi~-
1 i~ ler 

Kültiir Bokun lığı diğer 

Bnkanlıklarn birer tezkere 

yazar .. k köy okullurında ı,·c 

cukl.ıra öğrctılnıesi lıizım
g .. len bılgiler hnkkındn <lü 
dü ·ünceler:ni sormııştur Ba 
k ı nlıiluı c •\'uplnrını vcrıl:

kten sonra Kültiir ffokunlığı 
köy okull ırı p ogramlnrınıJu 
i!9Ulll ı ılı•ğışiklikln yapncuk 
lır . 

doğrudan doğruya lstnnb~l· 
ıluki Anlcura cnıMc in<lı.ı Türk 
kitop~ılık linıitı t ş ir .. dın ı· 

b:•ş\'urıırak <.ırı ı;ayı i~·in abo· 
ne karşılığı olan üı,; lirnyı 

gö.ıJnrmeleri gerekti. 
Uıuenl dil devrimi işini 

Halkevine Şampiyonluk Maçları. 
Sesli sin ama ma~inesi ge- A ve 8 kümesi ôsl geleni8rl ~ugün karşılaşıf or. Hl· 

tiril~i. 1 ue ş~mpiyôniuğunu hangi kulüp kazanecak. ~~ 
llıılkevimize bir sesli sın· 

ama makinesi getirti lmiştir. 
Makioa gAzici olacak hi~·im 

de kurulocokt r . Bununla 
hatka yararlı fılimlor gösle· 
rile c~k. bu ı:mrctle l la k c\'İ 
miz irı ıleri ~:.Jlışmosına yeni 
bir huher vcrilmi~ oluı·uktır 

Se~ i sin 1mnnın kurulmas ı 

i~·in bir ~zmonın 1 mütcha~s· 
ı~ın 1 gt•lmcsi bı.!klenınekle 
dir. Bu iş bu hı rtll i~·or@in 

ue bitirilecektir. 

Mutlu bir evlenme. 
Akşam şehir kulübünde 

merhum suylu .. ·ımız Ali Şu 

urınin kızı U ıhide ile mnıL 

t-n ıniihf'ntii~i Nomıkın evl

enmeleri ilgisi ile hir bolo 

verilmiştir . 

H ılı)da, şelırimizin tan n. 

mış simaları bu !unmuş v~ 
\'Ole eğlenceli olmuştur. nenç 
evlılere mutlnr Jileriz. 

Su yüzünden kavga. 
Mecdiye mah ..ıllesinden Ali 

ve karı sı gmine aynı . mn. 
halleden Şükrii oğlu Cevdet 
ve Al i oğlu M ·hmct tarafın· 

dan kuyuılon su almı:ı mcse· 
lesinden ötürü döğiildükle. 
rini iddia ettiklerinden po · 
lis tahkikutn el koymuştur . 

Bur~ur ~isikletçileride gel-. 
ıyor. 

I> ğür yönden Burdur llol

kevi bisikleki ~enderi ıle 

beş ağuı;tostu usığır lık yo · 

lile ~ehrimize gelecek erte~i 
günü Edremide ~C\'Cl'e kler_ 

<lir . 
BurJurlu ;{enderin gezi· 

leri bin ıli>rt yüz otuz yedi 
kilrrnrntrolik hir \'evro i~·İrı · 

dedir. 
ller iki ilin genı,; sporcu 

konukları oyi bir törenle ka. 
r~ılnnmnk İ\~in H.ılk.cvimiz 

h uırlunmuktuılır. 

Oku11an mızm süel ~ampı 
~el'ot.b ··Y öğr~tmı•n okulu 

ve lisosi süet komp ı nın, bn 
y 1, B:.ı ndırmud ı yııp ıhlığ nı 

yazm 1 ~tık. 
K ımp bitmiş ve talebeler

imiz, dün şelırimize dci .1 nıii · 
·terdir. 

İstanbul -
Un:versitesi 
Gencleri. , 
(Baş tarafı birin('j ı;ayfaıla) 

lıu ~:ıyı Ju çı kucaktır. 

tiirınci abone yılınıla bo
~ım ve doğı tına yerlerinin 
iki kere ıleğişmıJsİ yüziinılPn 
yayın işimizıie geri kıılmnlar 

olmuştu Yeni yıl İ\·n nbo 
nelere \'e satıcılnra Jnğıtmu 
i~inin uksus z yiiruml•si yol· 
tarı ılüşiinülınüştiir ı; ffek 
yönden abone yaz lnıuk ve 
gerek gecen yılki ulıonele 

rini yenilemek istiyeıılerin 

o . J ım ııdıııı lrnvalıyon ıl('ğC· 

rlı n.ktırlurı111ızın hültenin 
yrmi yıl nı dtılııı vorimli bu· 
locok bir sevgi ilı .. ilgill"\ne 
ceklerino inanıyoruz h 

.\. kome•ı ,.aıııpı~ onu ldnııın~ urdu 

tL Kome ı a mp \'ur u 

Temmuzun ilk haftosındn 
y"niden şampiyonluk köme 
madarının A. finulı bugün A 
lı:ömesi ü:ıt geleni Balıkesir 
l ılmanyurdu ile B. kömesi üst 
geleni Edremit ldmonyurdu 
nrnsınılA. Ali HikmAt pıı~a 

stuLlındıı yapılucaktır 
Her iki takımın ılo eyı 

bozırlundığı ve bu önemli 
maçın ~·ok hryeconlı olocağı 
sonılmnktııdır . 

Hençlere muvııffokiyeller 
,lı)P.riz 

ı~i il bisi~letçileri şe~ri
mize gel:yor. 

Duduğ'umuz göre Halke-

ııSuriye milletıH duşünce

ai ~imdi bir \'Ok Suriyelıle
ri sarmı~ hulunmo~todır An· 
ı·ak bu dii~ünr·o yubanl' ı dır 
vo horİ\:len it hol edilnıı ·ti r 
On dokuzuncu yüz yıl baş

langıcındaki .\lnıon vn İtal
yan ulusal mücudeleeinden 
kopyo olunmuştur Bir \'O k 

uluslMın Jİr nruyo gelme 
siyle vucut lıulun tiurıyo 
kütlesi Avrupnnın t·ski yııp 

tıklnrını kopye ~Jeceğine, 
büsbütün yenı bır :ekıl ya· 
ratsa ıhılıu iyi olmuz mı? . 

~uriye topruğınıla milli 
gruplııru :ıyrılınuk meselesi 

' duimıı dıni bir §ekil olır. Çü 
1 nkü bu ynrı Semıtik ırklar

da ulııs.ıl .ılı~ikliklcr ıçin 
din, daima ön sulta gdir. 

Eveltl Htrıstiyunları ele 
ulnltm: Aşağı yukurı 230 000 
men~ubilu ı·n kolub ıl.k bir 
hızb olnn M .roniler. Vatıknn
lo Fener orasında uzun mu 
d l~t hucnlııd ktan sonru nİ · 
hayat Vatıkondon yann g"ı ç· 
mi · lerıli . . 

Fukut es'" itibarile ken· 
dilcri ortodok . tıpindendir 
80.00U kad.ır l)

1un ortodoks 
Humlar isn k ıtolikliğc tir ha 
ynkın 1 rlar . Buna roğmen 
katolikler orı lnr dnn nrfret 
edPı ler 

Homaya boğlı 46.000 Kum 
vurılır ki bn nlnrın sudııkııti 
propıgandn vasıtosiln gün 
ılen güne oksilmek.tcdir. lsn · 
nın moh 'yetine tanrılık otfe 
den 20.ouu Juko · 
benle, onu sade<·~ bir insan 

Edrt'mıt IJornııyuı .J•ı .. uatosılfl 
vi bisikletı;ilerı og. ehr· 

ünU Ş • 
ılokuzuncu cuoıo g r-: teB' 

d' c.r ıınıze gelLccklor tr· b r 
.1 · 01izl~ gunu bisiklet~·· crı 

yorış y lpiH'aklordır. bİ· 
ırı orı 

Konuklarıınızu 0 Y ·Je· 
ı rru ı!' 

inıle ıloğruı·n Ayvr.ı 1 rı 

<'eklerd ir. .jrıt'ı 
Gender, illcrintlen ) 

temmuzda çı kmışlardır· do· 
k;zirıe 

Aaustosıın on se 01· " .. "") . . . bıtır•" 
.~,ru do ,,~zılerını . ·111d 
:-""! o o ıÇ 

ncaklnrdır Bu zaı~o k 'looıe· 
'k . bıO 1 

aldıkları yol ı 1 

treyi bulacaktır. 

Ulusu? ~1vrr'' f(onl :.; ,., !· }'uza rı: 
000 

be 

olarak tuıııy:ırı 10 orıetır0• 
Janiııin inon\·lorını bJe~ıl~İ~: 
bilmek hiç ıle kolay P ıtılı 

lsr.ıOI • • 
Bunlardan sonro ~ 1 rıY0 

ıon · ni konuşmukto 0 

klıır g~lme kt dır. . btl~lı 
1 tltinler biribırın.e rı"ııır' , ,rıo ) 

U'jbj "Ö iin,ürlor . ,.jt1erl1
' 

,.., k 1 • ı 0 ıı· da birdir. Anc.ı 0:(11İllıl<e . 
Fr.ınsiskenler ve 0 810 ıl0~ 1 

. 1 orll r, 
ı ,, r!o Karııv·lıt ,..r klorı rı 
iıldetli kı~knrıclı sotl 

ş itıoyet tt ıı 
yııp.~lım? Ve n ı ııı tıg1 . 5 o ğ il 'ııt 1 
zamonlurılu \' oOO k 1 :ı r 
lıu-:lumış o~on 9 . ,.ıırd ~ ) a ., , ı ., lJı• 

Prote ... tan <'eaı • k•'·or · · 
~·ı J rı· 

Bunlur nereden . Aflle 
. ttıkı . c· 

kısmı hoyru u~uroı 
.. • •• 1 1 .. 1 ye :ı ·ıco 

kıın unıver~ı e. .ı\ 111er 1 ııı 
kte bir k sıı1ı ılo .. orırtı l. 

t tıın - tlıır ' do on<'e pro es ,.ur r· 
• 1 k onu J. 1 rdı ıengın n Jrll 1 0cır 0. r· · . rnu 1 .ıırıc 

na gerı done o 1-{' ıı·' 
\t . lii mııı lıırıı ııı b .. . u:ı . ·n yo ~ı 

1 100 Ouo ::;nrınını rd•' 
· • • \'il • ıeı: ·' ıoo ooJ şıı !Jır nua loştırıP 41,rıc · 

bunlnrı du uz ok ' 
ı.. fin lorı ) . 

t rmek ını • ·· r b·rı· 
J "ii\·tU . b r 1 

ı·ek ko ur ... k ,.e 1 ıı· 
İ :_rte bu ko rış ı - ı l,pıı~l ~clt 

· ·tıırıt :ı 1 o••· ne zı t ınan~ • Jt1S 1 tıfl 
b. t"k u •(fllrı 

sanlurı ır 1 it 1'1 .. 
. k nı"~e r 1 

birle~tırme .. nlrrı'~tı ııı.ıo 
mevzuu hıllını tcrelc u ~ttJf 

Suriyeılc ntU§ 10 Jı: · 
d . .. c "'' lıuy~u. t n11ıe 
uşunı· k ı !o, .• 

huna tcınel atına eoıel jı· 
k t \1 t ı·ıı· tedir . Aıı<'ll \Jrc 1 ~ıı( 

rııpndrın t klıt :ı 11· ııııl ııııır 
hal oılılccck oıur.tı 11L1k ti 

h . ollerı 
fakiytlti i tınt 
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abeşistan Bilmecesi Bu g ee tam nn h••İnci ğiim sarı boyalı yuvadan 
gtwe oluyor, gözle ; iııı k 1ıl'u ayrılırken beni korkrık ve 

Yuzan : Pıyer Benua 
Çok . Fransız akademisi ı'iyelcrinden 

~li ınce eller· koyu rı·n· Parlamento sarayı Adisa. 
Pelo · · ' lar rının altında birtı:r. 

gö\ld c..ldtığu lıissedılen bir 
~e 8 etarlok b:r beniz. Aırnr 
\ 1\1

1 
e a pr~nslerininki gıbi 

~uı rcık hir sok · 1 içlı rinde· 
Yan ' 

1ıı~11 ~?. durm:. don, ne ol-
1&ptı· 

1 

ılı~_nıı>z bir yolculuk 
gl R gozler klsa<>n b;r 
:tıherden fuzlo bir << maı· »: 
ı·~rat · 

ll'ı l}f l laile :jelosıı den 
rıın.ıl k l ı ıı· ..ı ·ı on şekil buılur. 
gır • uy ag,r ben ' mle konu. 
Ordu B .ı er1 • en ue ona l'evap 

allı~Otdurn. Sustuğumuz 
~ıııeı° k.lut Telyenin cco çok 
tın h 8Yserlere ve bunla-

erı . . 1 ted sınuen fıızle tatlı ve 
eı')" 

~eil 1 b~kı lı Philippe IAr· 

buLnn:n tom ortosır d:ı etr3-
fı ovlerle ,,:enildiği zaman 
çok gıizdleşecek olan geniş 
bir meydanın ortusındodır. 

Şimdilik burosı ineklt~rle eşek 

!erin ve tlevr>larin ruhut rn 
hat otlcıJıklurı kocnmnrı bjr 

ı ç .. yırl ı ktır. Karşıda o oğı yuku 
I rı Fransız parlt\mentosıına 

göre ~1udlen kilisesi ~ibi 

oloçak hir kilise y,ıp lıyor . 

Parlil.m~ntoyu g ezmPk kin 
Eeçtiğiııı giin öğleden son
ra binanın üz. nne epry zaman 
hatırlıyacoğım hir s:ığ'nnk 

ılökülüyord u ı ıton obilinı 

ult metre uıunluğundn ça
mur J e m e t 1 e r i s ı ~· 

~lı acıyorum>) diyr-n bir ıırı 
"tıırndan geviyordu . 1 
"J r)h·r 

rntarok pnonun <hünde 

durt\u Merdivenin yukarısı· 
rıda. giriş kıpısının önünde 
selGm durnn nöbetçi asker-edi~· 1 'Ppc l A rhPki, şairin 

~en b'· ~İbi «her seyi önr·o· 
11ı ılır v h. .. 1 .. "'le~ni e ıç gu umse· 
~ .. )) 

Agi.ı 
~e L 

8 bazen giıliınıseme-
110.tı ' i,t k anıyor, fakut o ka 

le~· .eJerlj bir gtiliimııeyiş -
1 ıns 

Qced an onun da her şeyi 
en b"ld "ğ· · · h ~Yi ı ı ını ''P. er 

lJı nnladığ n ı hisH ıliyor 
l Uslnr . 1 t sosyet0sıne göre 
lu ltıenııek:ett c pnr" fı mento 

tı l . 
ıtı, 1 '. nr ulusun med··n'i ol 
ı ıçin ı ~1 i uzumlu ol . ın hu-
~~Urıııretıerden birinci.· ol
~tla Jan, Habeşistan da bir 
t~tun~ontoyıı sahip olmak 
'~ıns'l· u ıd i ffon de tn bi iğ 
}~. b 1 İurumlo ra kur!;iı su· 
h%" 16810Jiğirıı i~·in, Adisa 

"1 u1t· ~'Yı 1 parldnıenfn ıle se-
d' i{rl( 1 !tı ·Otııği bir borr Lıil-

1928 
r~eıı dt• 8idnoyJon ge· 

!QeQ\ Avusturalyn 1,ırld -
~ osu h 
en~,. akkındn ılu buna 

t "r b·· 
~~ t\v ır rnernk ıluymu~ . 
~ ~ b u larulyo ııur lllmr n· h • u . 

~ 1 ..... Uzun elin nıe~ruti 
~ ••

1du "' •rtıb n lıu§şı>lıri olnn 
t't llrtada i·lı. Bu ml'-

ı·,Jıı;· bono, trende <re 
~ "llrtı h" r") 

~~ trend ır gec·eye maloldu 
'llıJ b' t:n indiğim znmun 
n~ ır hub•lr nl ı l m. Dctlıo 

~ı lQıı Yepyeni ve henüz on 
t'n .,~kadar kahine buh-
' Orro ·· ıı nt0 • u olan 1 u porlA-

l ~ilr1 !ıkılnıok UZl're iıli. 
QQı rı t 1 

lllter· .0 ıtu k ısımları ılo ,.,ti 1rı1 k 1 k . . • 
ı ~rd urt or cmırı-
~r,ı it 11 
1 

ı 1ıu. s ıygı!iız hoyvan. 
~t'lğı.10~ 11 k .. bir d,kri takip» 
ı,1 ~ .. nık gore arodon yeıli 
\ ~Q fl ten son ı o A nutu-
J~~ llrltıın . 
~ Lir eı.to:-uıuluıı bu 
1 ~l\~lır Ş~y kalıııJmı.;;o olha 
~ıa hoı u Löc· C> klor ırkının 

U&u H ve d Jhu br<>erıkli 
\~ nto8ll . ~~ eşistr.n.n parltl 
t~tur, ıc:ın de aynı sPvden 

h fSUrrıu • . ~ " 111lJnr ıtırnf cdcr•ın . 

leri görüyordum. Fııkot orıJa . 

rın yanına vnrmaılun önce 
merılivenılen gl'çın ı• k l~zım· 

geliyordu. Bu merdi veni ko 
<'ıımnn bir bah\~O şemsiyesi 
nin altındr.ı fazlnuo zornr 
görmeJen ~·ıktırn 

B. Bort bımi kap nın örıü· 
ndl3 beklıyordu. R. Rurt tle
yince bunu onun n~ıl ismi 
sanmayın. O giin heni kor
~ılaınak nPzakf'tini ~östrren 
ve şimdi ismini hntırlıya . 

madığım HA beş ilArİ gelenin. 
den basit o1sun diye bu isim 
altında bah~cdP,.Pğim. Onun 
Adisubahu p ırltlnrnntosuntio. 
bizdeki kr.~törler gibi bir 
işi olduğunu snnıyoruın . 

B. Bart öııılt>, ban orkadn, 
r n rlfı mantoyu gezmeğd ba~ 
lııdık . Merok•mın ne derece. 
ye kudor u rnnmış olduğunu 
anlut.ımaın Bir memlekette 
s.yıısul bir tnhlonun torsini 
onlıım ık için böyle bir gc. 
zinti kod11r faydulı bir 'ıjOJ 
olomnz · lı. s.ıyluvlorın :ırası 

nu karı ş1rak. onlorlu konu 
şucnk, di)Hkler ini , şikıly~tle
rini. tcnkitlerirıi ılinliyr.<'ek 

grup ve tılli grufı bu~kan 
lurile yanynna bulunacrktım. 
Keııdi kendime: <<Kimb lir, 
belki dJ ufak tertip bir to
hkıkat komisyonuna ılu ras
tlarım . . » diyordum. 

Bununla berııbcr . şimdilik 
koridorlarda kııııseler yoktu. 
SJvla\·lar her h .ıldc hürolu· 
rı~da <;al ş yor 0 1 mul . lıırdı 1 

Yanl şlıklo knp l ırırıı artığını 
iki oı.lu lıu dii~iincemin bo
~luğunu b:ırıu gö.~terdi. Hun 
lardun hirincısiııdıı kimse 
yoktu lk.incısinılıı de. eski 
bir Ş.ınknl.ı şarkıs: söyliye. 
rek mnvzerini ttınizlıyen 
bir asker vı:ırdı Bu udom 
yııp ı;;t . ğım y.ınlışlığı hoş gö
rJü ve .. ok SO\•iıııli bir ı-u
rette bnna g-iiliimsuli. 

Kııp yı yava~çac.k kopal
tıktıın sonrn kıluvuzu111ıı so ır" lıt· va, kı, söylendiğine 

ti) ız b' 1 ruum : 
~ l'tt h ır svirrcli ol:rn 
Q v~ ;• tehlıkedı' n ı,.ekin· «- 8.ıyluvlor 
,/Gııııcııku t.ii·lii böt' klere gezııle olrnalılı.r >> 

lıerlııılJe 

)e l!ıi ., cınstrn nıo]zPme B. B ırt , ne olılıığu anlu 
~..... f"okut ~ılmn)·an bir .iest ynııh ı;a. 

t ıı; .. ,iıtl aynı zamancla 
I• t u s 1 lıba her.im ne ılemck iı-ıte-a'lil u Juskınlurının 
~ ı><-'l·kl · \l ı ğimi pok iyi anlurnJnı ı · tı 

1 d~ · 'rı wrarlısrı ne Fakat ben ıııcrrıkımı ~ider· 
n ~ un oı e ın ı > • 

'~t "ti Nı k • · nH•ğe karar vormiştirn. , ö 
•tın r ı:-ler i n veya tu züm" 41evnm ottim. 

ı~h hJ'i ı. 1 11 ıtı .. ı 11. ı !iıoılarıno 
ı 1ıdc 

ı. R<>tu· rı rııtubet lekele-
" h<•p b b. b Şellt u ınnnın on 
ile~~~ Ye u~· lı:ırak ko .. u 

)~ellıy0r Y~,rluri olduğunu 
tıvıa . r ııkut Lu 1 lubeş 

~. tını 
t 

1 ir 
1 

~zun ıı zudıya 
t rı,O.lı· luııyen·k olun 
~..., zurıfu ' 
~tır r 8Jhf'bjni hi 

1.1 80 ı· Y ıycc·oğinı 

\ 

- Frnnsaılu sııvln vlnr n-
"' zat zum .ınınınıl . ı bile pırlu 

meııtoyn gelirler, ınürıokrso 
ederler ıliişüncelerini birbi
rlerine onlnt ı rlor yani kısnca 
kabinenin durumunu sağla . 
mluştıracak her şey hakkı 

da k.onuşurlnr S'zdP do say· 
lnvlnr nynı şeyi ynpmıızlor 

mı? • 

nımyor. her tarafı ıığrıyor. nPnıli gözlr•rle taldp eden 
Bununla horı.ıhar kıılp ağrı ve uğ zhı söyliy•·mediğini 
l~rımın yıınındu diğerleri oh bakı~larile onlaton y11lnız o 
emıniyc·tsiz bir s zı şeklini sevJu melikesi vor«lı 

alıyor . flenüz glineş doğmamı tı 
Annen11lcn. uyuyamıyon ki beni mııkumo götüre<·ck 

çocııklorın g-özlcrini siynh olan otomoL.I harekete ho· 
bezle hrığlıyorıık uykuyu tlo. zırlun ı yordu işte torn bu ~ı· 
vet ettiklerini duymuştum ; 

rado ı;;iyah elbiselerin in içi 
onun ivin ben de gözl t rimi 
kıılın ,.0 sivnh bir b ı> zl" be- nde oğl · mnkton kızarmış go· 

J 

iki uyurum diye huğladım. . zlrırile her t t.- hlikeyi göze 
~e \"Hre ki yine uyuy a nııyo nlaı uk heni ııo n d1;fa gör-
rum. S.ığo dönüyoruw, soJ.ı mıığe g-ı·lmişti . 

dönüyorum . arka iistü uzu· IIC:1rşey ve herkes uyu-
nıyoruııı yine uyuyamıyorum yor. P .. p11ğnn barın snbuhcı 
yıne uyuyıımıyorum. 

Ynstıldar : mı dişliyorum müşterilerinden bir ko~· ının 
üzerimde büyük bir oğırlık otomobıl gürültüsündrn boş 
y . .ıpanyorgonı ntı~·orurn , yi- ko Hakimiyeti Milliye mey-
ne uyuyomıyorum. danında tor ihte torih yo 

~: ratan Anknrnıln 'le bir ses, 
H~n onu lıir nkşom grubu 

seyrcduken gördüm, gör
düm VP scvı.lırn. güneş llo 
lıp çayının billur ~esile t:t

rofa n•!Şe ve hayat Sll\~un si 
nesine "'On buselerini konılu
rurkcn. o elinde gazetesi. 
ılık bir rüzgl\rın hı

r~·ınl.ışun ~o~·larını diizelti 
yor. ~umbun renginde kı 

zıllo:;.1n mhi mini dudakla 
rile elindeki hahtiyıır giilı~ 

olP.~li busrlı•r konıluruyor

ılu 

ilk defa bir nrkoJ ışın do. 
ğ'um gününü kutlulıırkcn tıı. 

n ı 'jtık. ~özlerinde ilham alan 
kalbimin sun heyeconile 
parmaklarım pıyanonun 
tuşları üzcrinıle gezinirken 
bir sevgili gibi göğsiıM ya· 
slan:rn kemanının öylo sema· 
vl noğmelcr yorot yordu ki. 
o an ırin bnş UC'nmdıı pi· 
ynnonun yanındnki kemanilo 
bma orkadnşlık eJen knna
dlurı açm•ş hir meleğ i n t•e_ 
netten çıkıp ~ehliği hi sini 
vniyord11 

- Ne güz .ı \'alı ·1.,vorsu
nuz boyefenlli 

Teve<·ı·ii hiiniit.P teşck . 

lrür ederim hunıııı efendi. Fa 
kut sizin r·ıılışınıı ve güıcl· 
liğiniz yunında bPnım ki ti
trek bir mu :n ı:ı•ğı g;bj ka
lıyor. 

Henı ~·al •yor. hem ko· 
nuşuyoruz . B>!.ı ruh umun 
lı i \' h i r ı a m u n 
bıı akşamki kadar hny:ıtton 
zevk ııld ğını v~ musikiıl cn 
gıclalnnıl ı ğını lıııt ırlıynmıyo 
rum. Bir ak ·nm Dikmen btı· 
ğhr ında yaptığ.nı z bir ge 
zint ido ilk r{,.f ı ono kalbim · 
ıleki her nn her da· 
kiku arton sevgiyi ısÖ) ledi 
ğinı zamnn uzun ltirp;kleri · 
nin İçinde pm 1.yon ldch·ert 
gözlerile. gözlerimin ruhumu 
g-örmı·k için hrıktı ve bir sa. 
niyedr. aşkımın samimivetine 
inanrrak oılu aynı heyecan. 
la o;;eviyorıım ılcı.li. 

B: r son ,, ~· 1 µ-ı nc.ı se' i ~tık , 
bl'nt dıjreı-;inin hnharı muj 
deliyPn büllıüller yuvnsınd:ı, 

periler g.bi sof ve lı·ıniz bir 
a~kın verdiği heyecnnlo do· 
lo~tık . 

Kasvetli lıir on IJuh :ı r 
snbohıyıJı. nwktebimiıin hah· 
çe~indeki nrmut ağ.ıçlnrının 
yuprı:ıklnrı sarormış bir ölii 
nün mozorıı akışına lıcnzı, r 

bir akışla h ıvadrı ruksade
rek yere diıştüğUnü, bir gün 
Cibulidrki sarı bo)•nlı yuvn· 
Jon 23 yıllık ömrümün en 
heyecanlı üç· yılını öldürdü-

ne bir nefes hiç bir ses du 

yulmıyordu . :}oförden aldı 

ğım ız müsnaJe üzerine E"
kiş ·ıhir iskele-.inden oyrı\tlık 
ve bizi sürükliyen od ı nılur-

lo Türkiyeyi ölüm,len kur
taran ve şim.li ıle kıskanr 

nn1nrlarln Türkiyı· sini hek
liyen büyük heykelin öı

üne (J'aldi!?imiz zomnn: 
:'"' '-' 

Necdet hu nyrılıthn ka-
lbimde hıroktığı bo~luğn her 

oberı.ıe yaşodığımıı günlerin 
hatıralarından başka hirşey 
ılolduramıyacıı ktır 

Didiği znmıı hişey ı;öyle . 

maden, yanan , kavrulon kum. 
ral saçlarrnı göğsiimc çeke
rek ılu ılaklnrımlu Juılokln 

rını huldum. oğlndım , oğhdı, 

cığ aştık, gôz yoşlorının mu 
zcforip kalplere serinlik ver
ıliğini ilk rlefu orntlo gör
düm. 

Ufuk heyazlımıyor. yeni 
bir gün başlıyor. takvlmden 
ıloha bir yoprok kopuyor 
Artık hareket sfüıtı da ynk
loşıyor, sevgili kalphırin te· 
ns~iir<lc-n uyu~mn iiıAre hulu 
n ıluğu o ılokikuılo , fokııt bo· 
raberliğl n dünkü C'eıniyeti 
t ~kil ed~nler noıorındu eyi 
göriilmiyeriğinrlen en s~- ı 
vnzifemiıi yopmnk idn o 
büyuk adamın o büyük hey
k~linin öniı 1tlo d iz ~·ökerek 
is ın:n ö ıün• l ~ gôı yıı ları 
döker~k g-ünahlurını iltirnf 
eden bir ruhip gihi, göz ynşı 
ılök<ırıık. ı~lleri ı •llı•r i mde 

h n rarı·tten !ıey<'ıındıtJı titri· 
yı·n l'!evgilinıle herobt• r nnt 
içtıl. v~ öl'imd11n b.ışkn hizi 
hi~·bir kuvvetın ayıranı yaca.: 
ğına söz vc r~rek , nyrıldık~ ' 

\ ........................... 
~ HALKEVİ ! • • 
i Rıyaziye ~ursu. i 

• • 

• 

lfalkevimiz kurslar şu · 

be:si kız rıc erkek orta . 
okula oku.'larına ma/ısus 
olmak tl:ert' Riyaziye ku· 
rsları ııçcıcaklır. 

Kurslar /ıer sıwf için 
hallada iki saat o~cak 
ve saat ollbeşie11 on altı
ya kadar devam edc•cek· 
tir. 

Derslere 25 lem muz 985 
perşembe giirıli başlana -

• • • • • • • • • • • 

cakfır. İstekli olanlarrn 
llalkcvlmlze mriracaal ed. : 

• erek adlarım ve sı mflar : 
1111 IJfızdırmaforım dileriz·: 

. llALl\EVI i . . / ••••••••••••••••••••••••• 

SAYFA J 

Venizelos genel oy iç,n 
}·eye başladı. 

• 
tavsı-

( linş toruf birinci snyfodo) J 

pnktı sayesinde kuvveden fj. 
ile intikal eden eski (Balkon· 
lar B1llrnnlılorı1dır) prensibi- l 
nin daha fazla tevHs~üüne 

tarnftnr buluntluğun uzu ıs . 

bot etmektedir. 
Bjtterrüb~ doğruluğu ve 

fııideleri :ınlaşılmış bulunan 
bu sıyasamız, avantiirye e 
mellere kar ı set çekerkt!n 
diğer t:ır ı• fton ıln umu mi sul· 
ha ynrdıın etmektedir. 

Yşnd ı ğ ı m ı z on osuhiyet!o 
doludur. İtalyJ · 1 f.tbeşistan 
harbi sulhü tahdit etmekte . 
dir. Alııı:ınyanın husule g~tİ· 
rı\iği endişeler zaif olmıımış· 
tır Hnhsbu~rların geri dön· 
mc~ini Romonyn ile Yugos
luvya hnrp sebebi udde>tme· 
ktedirler Balkıın mtsokı nrı 

dahil bulunan iki Jevlı t :n 
r~vkalade ve hayati olllka· 
lurı bulunrn orta Avrupada . 
ki ahenksizliğ'e bizim de 
a.lılkodar olmomn mız imkAn
sızdır. 

Bu nrrlıulusnl zulmet İ(" İn

de yulnız f ngıliz dış hakanı 
Hovorın geçen günki beya
natı bir ziya hüzmesi gibi 
p!ırlamı ve harp ihtimrılle

rinin d •ğ tılalıilt:cı ği ümidi
ni vermi~tir. 

Balkon\ılor orasındaki bağ

ların perçinlenmesi için çok 
uğroşrnı9 bulunan M. Muk 
simö:-ı, bıı binanın beynelmi. 
ı~ı diplomasi ok ıntıları kor· 
~ sın<lo lllzım gPlen bükülme 
has,.as nı da hııiz bulunarak 
yıkılmaması İçin de çok gay· 
ret s ırfetmişti. 

BAllKfSIR ASK[Rİ SATINAlMA 

KOMiSYONU ilANLARI .. 

E lrı>mit garnizonunt1n bir sı•nelık ıhtiya<·ı olHn 100 000 
kilo s ı ğır eti kopalı zarf usulile tPkrar münokosrıya kon
muştur . Birinci tem ı nut beıh·li 1041 liradır 3 A~ustos -
935 cumurtesi günü soat \ 1 de EJremİ\te komisyon doi. 
resinde ihule edılecektir . Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
birinci teminat hellell~ri 'eyohut bankn mektuplarını tek
lif mektuplarile heraber 3 Ağu:-;tos-935 cumartesi günü 
sı:ıat 10 na kudıır komisyonu getirm l 'ri ve evsof ve ar
tnnııı e yi görmPk ıs ıyenler ı~·ın komisyonun hergün o~·ık 

olduğu ilıln olunur. ( 400 - 4 ) 

** 
Hoyramı~· Tiimen gornızor unun senelik ihtiyaı·ı olun 

400,000 kilo yulaf kopo)ı zorf usulıle mÜlıokaeaya kon
muştur . Beher kılosunun muhnınmen fiatı 4 kuruş 

50 santim olup 31 7-935 ı·ır nmbn günü sant J 5 <le 
Bayramı~· rümen sutınalmo komisyonunda yapılacaktır. 

Mıi :rnko oya gireceklerin verecekleri yulufın şoro -
ıl ve evsafını kolordu sotınolıno i:omisyonundo i 
sa.ıtlerinde görebilirler. İst~kliler münokoso ko -
nunun 2,3 üncü maıldelerine göre istenilen 'esuik ıle mu
vnkknt teminat tuturı olun 1350 liranın ihaleden bir saat 
•'\'el Hayrnmır Tümen muhıısobe~ine tcYdi il~ mukabilinde 
ahı<'akları mııkhıızlu komsiyon<lu hozır bulunınoları ilAn 
olunur . ( 374 - 4) 

** 
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' '" fe r Kaz ası. 
U nurbey mnhıılleı:ıinda idarei lıu"'u ı ·ı· ı kurat ndon 

Hac ı Emin oğlu Eminin o lur<luğıı 4 r um rulı ıı r.ğtızh nın 
muno kasu şortnumeı-:i mu ı ·tb rıc.. bir s •nelik ica r ı 

29 - 7 9J5 gününe rasll ıy on f'UZurtesı guııü soat ı 5 do 
ihal<· eJ ı lmok ti zere 3fi k arlırımıya konulmuş • 
tur. Mnhammrn bedelı 20 l . rudır 1. tf'kl leıin eığıti 

pnrosını ya t ı rdığına dair mukbıızln ıhnlC' günü voktındf• 
villl yet encümenince gelm .. le r ı ılıirı ulı11ıuı . (281 4) 

Bürhaniye icra me 
Semti 

Bad ınlı 

köyü 

)) 

)) 

MeYk ıi 

MPzu rl ı k 

baş ı 

De l ıreli k 

Cinsı vo mi kdnrı 

'fo n tımı (2255) nı r t rt• mu ı nhbuı 

(3 1) a~or zeytini havi bir k ı ta 

z vtınlığın on rı ltı hjc:sede yPdt 
hıssc·ı sayiıısı 

T:ımomı (8626) melrl' murabbuı 
't' (79) nğ ı~ z~ytin il• l2)<ı i, ı · 

. rnıudu hnvi hır k t.ı zeytınlı 

ğ'n oo oltı lıi sede y11dı his ei 
~uy asıdır. 

Tamam ı ( 166.l) ıMtr ' murabhuı 

ve ( 12) oğn~' zuytinı lıavi bir 
kıtu Z"ytınlığın on oltı hisso tle 
vedı hiRsei snvıasıJ r. 
J • J 

1 taııbuL '.!5 (Uz .. l) Pı· 

redf'lı lı ırekel ı•den bir tren 
e kı ı•.1 lnon ılnunde yoldan 
ç km ş. G metre ilPrİ le llcv 
rılmiştir. ' 
Ağ r, hnf f yarcılı ı-ınyısı 

29 ılur . Kazı, freninin tnt 
nvınns nJJn il(•J i g. lmışt r. 

Taıı omırıırı k ym{ 1 

( 14'J) lırnd r 

Toıııumı (3 iti) lırııdır 

Taın mı tl>O) lirııılır 


